
Figura 1 – Pefil sorógico nos diferentes tratamentos.

 

Tabela 2 – Análise histológica da Bursas nos diferentes 
tratamentos baseado na escala de Musket.

Médias seguidas por letras distintas são significativamente diferentes 
(P<0.05) de acordo com o teste de Kruskall Wallis. 

De um modo geral, as lesões bursais encontradas neste estudo 
indicam que a replicação do vírus vacinal foi inicialmente detectada 
entre o dia 14 e 21, atingindo o seu pico aos 28 dias. No T2 
a replicação viral começou antes do que no T1 em função da 
diferença dos acM. Em ambos os tratamentos, houve repovoamento 
celular nos folículos linfóides das aves vacinadas o que já foi 
descrito para a cepa V877 (3). Esta regeneração sugere que a 
funcionalidade do órgão foi reestabelecida. Vale ressaltar também 
que não houve sinais clínicos relacionados com a vacina ou 
aumento da mortalidade nos dois lotes analisados.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados apresentados neste estudo, conclui-
se que a vacina de imunocomplexo atua sinergicamente com 
diferentes níveis de anticorpos passivos e o vírus vacinal começa a 
replicar no momento mais apropriado para proporcionar resposta 
imunológica ativa para o animal. 
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INTRODUÇÃO
A doença infecciosa da Bursa (DIB) ou doença de Gumboro tem 
sido um problema constante para a avicultura industrial desde sua 
descoberta no final dos anos 1950. A única forma efetiva de prover 
proteção contra este perigoso vírus é pela vacinação das aves no 
momento apropriado. Em aves jovens persistem elevados níveis de 
anticorpos maternos, o que por sua vez pode levar à neutralização 
da vacina viva tradicional após aplicação única ou repetida no 
campo. A vacina de imunocomplexo contra a DIB foi desenvolvida 
pela combinação de estirpe de vacina viva associada com 
anticorpos específicos para o vírus da DIB.  O objetivo principal deste 
tipo de vacina é enfrentar eventuais níveis elevados de anticorpos 
passivos proporcionando proteção para o antigêno da vacina (1). 

O propósito deste estudo foi investigar o efeito de uma nova vacina 
de imunocomplexo contra a DIB sobre o sistema imunológico em 
aves comerciais com diferentes níveis de anticorpos maternos.   

MATERIAIS E MÉTODOS
O protocolo envolveu 2 lotes vacinados com Poulvac Magniplex 
in ovo aos 18 dias de incubação. Os lotes tinham diferentes 
níveis de imunidade passiva, sendo classificados como alto 
(T1) e baixo (T2) nível de anticorpos maternais. Os locais de 
teste foram propriedades integradas em diferentes regiões 
e os animais do estudo foram agrupados separadamente 
durante o todo o período experimental. Nos dias 7, 14, 21, 28, 
35 e 42, seis frangos de cada tratamento foram sacrificados e 
necropsiados. Bursas de Fabricius foram selecionadas nesses 
dias de amostragem para avaliação histológica através da escala 
de Musket (2). O objetivo foi avaliar o nível de lesões bursais e o 
início da replicação do vírus neste órgão. Para cada propriedade, 
foram colhidas 20 amostras de sangue ao 1, 21 e 42 dias de 
idade. O teste ELISA para anticorpos IBD foi realizado utilizando 
o kit IDEXX para determinar o perfil sorológico cinético dos 
diferentes tratamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da sorologia e da análise histopatológica estão 
na Figura 1 e Tabela 1 respectivamente. A análise sorológica 
comparativa dos dois tratamentos demonstrou títulos 
significativamente diferentes aos 42 dias. Uma vez que os 
anticorpos passivos estavam no seu nível mais baixo no T2, 
observou-se elevada soroconversão ativa a partir do dia 21, 
terminando com o título elevado aos 42 dias. Em contraste, no 
T1, a soroconversão só atingiu o seu patamar após 42 dias (3).
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